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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí):

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;
Diplomová  práce  se  věnuje  harmonizaci  osobního  a  pracovního  života  a  společenské
odpovědnosti firem. Toto téma téma ukotvuje v oblasti veřejných politik a usiluje o jeho
systematické  prozkoumání.  Tuto  diplomovou  práci  považuji  za  vysoce  kvalitní,  pečlivě
zpracovanou s vlastními výstupy, které přinášejí novou hodnotu pro další zkoumání. 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;
Výzkumné otázky vzhledem k rozsahu a povaze práce  považuji  za odpovídající,  včetně
jejich zodpovězení. V závěru mohly být více popsány limity získaných dat viz níže.

3) Strukturace práce; 
Práce je dobře a srozumitelně strukturovaná. Pokud bych jí měla něco vytknout, tak jedině,
že v závěru chybí shrnutí podnětů vzešlých z této diplomové práce pro další zkoumání a
případná doporučení v oblasti veřejných politik.

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;
Za velmi kvalitně zpracovanou považuji teoretickou část této práce a zasazení tématu do
oblasti veřejné a sociální politiky. Je evidentní, že autorka postupovala při zpracování této
diplomové práce systematicky. Text zahrnuje množství logicky provázané argumentace. 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;
Teoretická  východiska  jsou  v  textu  popsána  v  adekvátním  rozsahu.  Možná  by  ještě
pomohlo, pokud by v závěru byl kladen větší důraz při vyhodnocení aplikované teorie.

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 
Autorka popisuje v dostatečné míře svůj postup při výzkumu a metodu. Oceňuji zvolenou
náročnost. V práci mi chybí kritéria výběru organizací zahrnutých do výzkumu a limity
výsledné volby například z hlediska odvětví, ve kterém firmy působí. 
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7) Využití literatury a dat; 
Autorka  pracovala  s  dostatečným  množstvím  zdrojů  a  literatury,  včetně  zahraničních
zdrojů.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.)
Diplomová práce je psaná čtivou formou, autorka používá srozumitelný jazyk.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „A“.
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